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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek yang karakteristiknya hendak 

diduga (Sora, 2015). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bank 

syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2004 sampai 2014. 

Menurut Sora (2015), sampel adalah sebagian dari populasi yang 

karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi 

(jumlahnya lebih sedikit dari populasinya). Sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling. Menurut Wibowo dan Syaichu (2013), purposive sampling 

merupakan sebuah metode dimana pemilihan sampel pada karakteristik populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya dengan kriteria, yaitu : 

1) Bank syariah merupakan Bank Umum Syariah (BUS) 

2) Bank syariah tersebut membuat laporan keuangan pada periode kuartal I 2004 

sampai kuartal IV 2014 dan telah dipublikasikan secara kuartal di Bank 

Indonesia. 

3) Data untuk penelitian tersedia antara periode kuartal I 2004 sampai kuartal IV 

2014. 

Dari kriteria diatas terdapat 10 Bank Umum Syariah yang akan digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu : Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Muamalat Indonesia, 

Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Jabar dan 
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Banten, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin, Bank Victoria Syariah dan Bank BCA 

Syariah. 

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.2.1 Profitabilitas  

1) Return on Asset (ROA) 

Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan melihat dari 

Return on Asset (ROA) yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari operasi perusahaan yaitu bank syariah di Indonesia pada 

periode kuartal I 2004 sampai kuartal IV 2014. Menurut Sawir dalam Dini dan 

Indarti (2012), secara sistematis Return on Asset (ROA) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

      
           

           
      

2) Return on Equity (ROE) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam 

mengelola modal yang tersedia (ekuitas) untuk menghasilkan laba setelah pajak. 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupaka data yang tersedia di 

laporan keuangan bank syariah pada periode kuartal I 2004 sampai kuartal IV 

2014. Menurut Sawir dalam Dini dan Indarti (2012), secara sistematis Return on 

Equity (ROE) dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
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3) Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM) yang merupakan indikator rentabilitas 

sebagai rasio keuangan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang tersedia di laporan 

keuangan bank syariah pada periode kuartal I 2004 sampai kuartal IV 2014. 

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP dalam Puspitasari (2009), secara 

sistematis Net Interest Margin (NIM) dihitung dengan menggunakan rumus:  

     
                            

            
       

4) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang tersedia di laporan 

keuangan bank syariah pada periode kuartal I 2004 sampai kuartal IV 2014. 

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP dalam Puspitasari (2009), secara 

sistematis BOPO dihitung dengan menggunakan rumus: 

      
                 

                      
       

3.2.2 Inflasi  

Dalam penelitian ini inflasi merupakan salah satu faktor penting dalam 

perubahan profitabilitas bank. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
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merupakan data inflasi yang diambil langsung dari Laporan Inflasi (Indeks Harga 

Konsumen) Publikasi Bank Indonesia pada periode kuartal I 2004 sampai kuartal 

IV 2014. 

3.2.3 Nilai Tukar Mata Uang 

Nilai tukar mata uang asing merupakan harga dimana mata uang suatu 

Negara dapat dikonversikan menjadi mata uang Negara lain. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data pada periode kuartal I 2004 sampai kuartal IV 

2014. Dalam penelitian ini digunakan nilai tukar mata uang asing direct quote 

(USD/IDR). 

          
          

           
 

3.2.4 Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu 

(Soeratno, 2000). Penelitian ini menggunakan data PBD Rill yaitu data dalam 

bentuk kuartal dan dinyatakan dalam jutaan rupiah. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data mulai periode kuartal I 2004 sampai kuartal IV 2014. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

     
            

      
      

3.2.5 Jumlah Uang Beredar 

Jumlah uang beredar merupakan cerminan dari perkembangan ekonomi. 

Bila perekonomian tumbuh berkembang, maka jumlah uang beredar juga bertambah 
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namun komposisi berubah. Bila perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang 

kartal semakin sedikit dan kemudian digantikan dengan uang giral (Soeratno, 

2000). Dalam penelitian ini jumlah uang beredar akan dilihat dari perputaran uang 

yang tercatat di Bank Indonesia pada periode kuartal I 2004 sampai kuartal IV 2014 

yang dinyatakan dalam jutaan rupiah dengan data tiap bulan yang akan dijumlahkan 

per kuartal. 

                     
                    

          
       

3.2.6 Tingkat Suku Bunga 

Dalam penelitian ini jumlah suku bunga yang digunakan adalah dengan 

menggunakan data suku bunga yang tercatat dan diterbitkan oleh Bank Indonesia 

pada periode kuartal I 2004 sampai kuartal IV 2014. 

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data yang dimaksud adalah 

data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau 

metode baik secara komersial maupun non komersial (Rachma, 2014). 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dalam 

bentuk dokumentasi dengan karakteristik berupa data-data inflasi, tingkat suku bunga, 

nilai tukar mata uang, produk domestik bruto (PDB), jumlah uang beredar dan laporan 

keuangan triwulan publikasi laporan perhitungan rasio keuangan, dimana data tersebut 

diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id), Badan Pusat Statistik 

http://www.bi.go.id/
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(www.bps.go.id), Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id), dan masing-masing Bank 

Umum Syariah.  

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel bebas yang memiliki kemiripan antar variabel bebas dalam suatu 

model (Stiawan, 2009). Kemiripan antar variabel bebas akan mengakibatkan 

korelasi yang sangat kuat. Jika ada korelasi yang kuat diantara variabel-

variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya menjadi terganggu. Uji multikolinaeritas dilakukan dengan 

melihat correlation pada covariance analysis antara variabel bebas. Jika 

correlation > ɑ (0,8), maka terdapat multikolinearitas antara variabel bebas. 

2) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi 

(Duwi, 2011).  Dalam memastikan apakah model regresi terbebas dari 

autokorelasi, dapat menggunakan metode correlogram-Q-statistics, dengan 

tingkat alpha(ɑ) sebesar 0,1. Dengan pengujian ini diharapkan error tidak 

berkorelasi antar satu observasi dengan observasi lainnya. Syarat yang harus 

terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. 

http://www.bps.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi (Nanang, 2013). Dalam memastikan apakah model regresi terbebas 

dari heteroskedastisitas, dapat menggunakan uji White. Uji White dilakukan 

dengan meregresikan residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan 

variabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel independen kemudian 

ditambahkan lagi dengan perkalian dua variabel independen. Keputusan 

terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan 

melihat nilai Prob.F-statistic. Apabila Prob.F-statistic lebih besar dari 

tingkat alpha(ɑ) 0,1 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.4.2 Analisis Regresi Berganda 

Menurut Kurniawan dalam Muqtadir (2015), uji regresi linear berganda 

merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, 

X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan . 

Secara sistematik model dasar dari uji regresi linear berganda dirumuskan  

sebagai berikut : 
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RoAi,t =  + 1 INFt + 2 NTMUt + 3 Ln(PDBt) + 4 Ln(JUBt) + 5 TSBt + εt  

RoEi,t =  + 1 INFt + 2 NTMUt + 3 Ln(PDBt) + 4 Ln(JUBt) + 5 TSBt + εt  

NIMi,t =  + 1 INFt + 2 NTMUt + 3 Ln(PDBt) + 4 Ln(JUBt) + 5 TSBt + εt  

BOPOi,t =  + 1 INFt + 2 NTMUt + 3 Ln(PDBt) + 4 Ln(JUBt) + 5 TSBt + εt  

Dimana ;  

RoAit  = Return on Asset bank syariah i pada kuartal t 

RoEit  = Return on Equity bank syariah i pada kuartal t 

NIMit  = Net Interest Margin bank syariah i pada kuartal t 

BOPOit = Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional 

   bank syariah i pada kuartal t 

INFt   = Inflasi pada bank syariah kuartal t 

NTMUt = Nilai Tukar Mata Uang pada bank syariah kuartal t 

Ln(PDBt) = Logaritma Natural dari Produk Domestik Bruto pada bank syariah 

kuartal t 

Ln(JUBt) = Logaritma Natural dari Jumlah Uang Beredar pada bank syariah 

kuartal t 

TSBt   = Tingkat Suku Bungan pada bank syariah kuartal t 

εt   = Residual 

Dalam penelitian ini, pada pengujian variabel produk domestik bruto (PDB) 

dan jumlah uang beredar (JUB) dilakukan proses transformasi data. Tranformasi 
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data digunakan untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain 

sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam 

(Hidayat, 2013). Perubahan data tersebut dilakukan untuk menjaga perbedaan antar 

data relatif tetap dan juga agar hubungan antar data tidak berubah. Jenis 

transformasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

transformasi logaritma natural. Transformasi logaritma natural digunakan apabila 

data tidak memenuhi asumsi pengaruh aditif (ragam). Cara yang dilakukan dalam 

transformasi logaritma natural adalah dengan menggunakan data asli yaitu PDB, 

maka menjadi PDB' artinya PDB aksen merupakan data dari hasil transformasi 

dimana PDB' = Ln(PDB). Hal yang sama juga dilakukan pada data jumlah uang 

beredar (JUB) yaitu dengan rumus Ln(JUB) maka didapatkan hasil transformasi 

logaritma natural berupa JUB'. Perhitungan tersebut dilakukan dengan 

menggunakan rumus Excel Transformasi Logaritma Natural yaitu Ln(x). Dengan 

adanya perubahan transformasi data tersebut diharapkan dapat menghilangkan 

distribusi data yang tidak normal. 

3.4.3 Uji t 

Uji t dilakukan pada pengujian hipotesis secara parsial, untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen (Hidayat, 2013). Uji t menguji pengaruh masing-masing variabel bebas 

yaitu inflasi, nilai tukar mata uang, pendapatan nasional, jumlah uang beredar dan 

tingkat suku bunga berpengaruh secara masing-masing terhadap profitabilitas bank 

syariah. 


